
SPORTA DAUDZFUNKCIONĀLS KOMPLEKSS
 «PUNTO FIT»

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

KROS2000-00.000E
 "Rāmis ar aprīkojumu 2,0 m"



ц

Šī lietošanas instrukcija ir paredzēta
iepazīstināt lietotājus ar montāžas, darbības noteikumiem

un sporta kompleksa uzturēšanu

1. Pieletojums un tehniskā specifikācija

1.1. Komplekss paredzēts izmantošanai uz ielas vai iekšpusē,
kur griestu augstums ir vismaz 3,0 metri, cilvēkiem vecākiem par 
14 gadiem un augumu vismaz 1,4 metri. Var izmantot: krosfitam,
treniņam, jogai, boksam, svarcelšanai.

1.2 Kompleksa galvenie tehniskie parametri (1. tab.)
Tabula 1 

2. Sastāvs

2.1. Kompleksa sastāvs parādīts tabulā 2.

PUNTO FIT

Parametri KROS2000-00.000E

Izmēri, mm

Garums

Platums

Augstums

Svars netto, (ne vairāk) kg

Kalpošanas ilgums (ne mazāk) gadi

2000

1900

2400

496

5

 

Tabula 2 



3. Montāžas un uzstādīšanas instrukcija

3.1.Kompleksa montāža un uzstādīšana jāveic ne mazāk kā
3 cilvēkiem ar pacelšanas un transportēšanas ierīci ar 
kravnesību vismaz 700 kg. Jāizmanto uzgriežņu atslēgu komplekta
atslēgas ar galvas Nr. 17,19,24,36, sešstūra atslēgas numuru 4 un āmura urbi.
Montāža notiek uz iepriekš sagatavota betona pamatnes saskaņā ar shēmu 1. att. 
Izmantojot enkura stiprinājumus 27., 28., 29. poz. Betona marka, ko izmanto 

betona ražošanā bāzes ne mazāk kā M250. 

Tabulas 2 turpinājums
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Triecienu absorbējošs pārklājums 3.11

Attēls1

3.3. Izsaiņojiet kompleksu un izklājiet komponentus un montāžas vienības 
uz līdzenas virsmas.
3.4. Pārliecinieties, ka piegādes apjoms atbilst izstrādājumu klāstam, 
kā norādīts šīs rokasgrāmatas 2. punktā.
3.5. Salieciet sānu sienas, sk. 2. att., kas sastāv no montāžas
vienības 1. poz., 2. poz., 5. poz. (sk. 2. tabulu). un aparatūra pos.21,22,23.
24,25,26. Poz. Nepievelciet vītņotos savienojumus.
Instalējiet vertikāli sagatavotajās vietnēs saskaņā ar diagramma 1. att
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Attēls 2 

Attēls 3

3.6 Iestatīt det. 12. poz. ar aparatūras palīdzību 24., 25., 26. poz
sk. 3. att. un galīgi pievelciet visus vītņus
savienojumi 25 .... 30N * m
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Attēls 4

3.7 Vietās "B", izmantojot enkura savienojuma poz. 27 un aparatūru
28.29. poz., sk. 3. un 1. att., lai piestiprinātu konstrukciju sagatavotajai
betona vietai.
3.8. Saskaņā ar 4. att. Uzstādiet komplektā iekļauto aprīkojumu
pie rāmja.
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3.9 Uzstādiet viltus paneļus 3. poz. ar
skrūves poz. 30 palīdzību. Skatīt 5. attēlu.
3.10 Vietās "H" uz vietām uzlīmējiet uzlīmes ar logotipu,
vietā "P" uzlīmes ar QR kodiem

Attēls 5

Attēls 6

3.11. Zem samontētā kompleksa novietojiet triecienus absorbējošu virsmu
pārklājums (nav iekļauts komplektā).Izvirzījums 2. poz
no ārpuses ne mazāk kā 2500mm. Kopējais pārklājuma izmērs un
drošības zonas 7000x7000mm. skatīt 1. un 6. att. Cita veida pārklājumi
un pamats saskaņā ar GOST 57538-2017



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Drošības pasākumi

4.1. Kopējā kompleksa slodze nedrīkst pārsniegt vērtības
norādīts 1. tabulā.
4.2. Vadot nodarbības kompleksā, lai izvairītos no sasitumiem un 
ievainojumiem ieteicams izmantot piemērota izmēra mīkstos paklājus,
kas atrodas zem rāmja.
4.3 Komplekss paredzēts cilvēkiem vecumā no 14 gadiem.
4.4. Nav ieteicams kompleksa nodarbības vadīt vējā un 
lietainā laikā.
4.5 Sporta pasākumi brīvā dabā jāveic mierīgos laika apstākļos 
ar vāju vēju (ar ātrumu ne lielāku par 1,5, 2 - 2 m / s.) un
temperatūru, kas nav zemāka par 20 ° С.
4.6 Spēcīgu salu laikā jānovēro tos, kas nodarbojas pie kompleksa 
un jākontrolē pirmās apsaldējuma pazīmes,
vasaras laikā jāizvairāsno pārkaršanas un karstuma dūrieniem, kā arī
nodarbību vadīšanas caurvējā.
4.7 Patstāvīgi remontēt sporta aprīkojumu ir stingri aizliegts.
4.8 Katru dienu pirms nodarbību sākuma jums nepieciešam:
- Veikt kompleksa un stiprinājumu konstrukcijas pārbaudi,
integritāti un stabilitāti, pārliecinieties, vai sporta aprīkojums ir labā stāvoklī,
uzstādīšanas un stiprināšanas aprīkojuma uzticamību.
- Pārbaudiet mezglu uzticamību un pārliecinieties
virves slīpēšanu un bojājumus, kā arī stiprinājumu uzticamību.
- Veiciet rūpīgu norises vietas pārbaudi
sanitāro un higiēnisko apstākļu atbilstību prasībām,
pasākuma norises vietā
- Ja tiek atklāti trūkumi, veiciet pasākumus to novēršanai.
Ja nav iespējams operatīvi novērst bojājumus, nedariet to
nrizmantojiet to nodarbībās, informējiet iestādes administrāciju, 
kuras teritorijā atrodas komplekss un veiciet pasākumus,
lai novērstu nekontrolētu darbību salauzta sporta aprīkojuma lietošanā.



5. Nepieciešamā informācija
 blakus sporta kompleksam vai

 pie tā ieejas 

8. attēls

5.1. Personas, kas jaunākas par 14 gadiem var izmantot sporta
kompleksu tikai vecāku vai citas atbildīgas personas klātbūtnē.

5.2. Ja personai, kas lieto kompleksu ir sirds un asinsvadu slimības
vai muskuļu un skeleta bojājumi, nodarbības sporta kompleksā
iespējams tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.

5.3. Ja lietotājs cieš no hroniskām endokrīnām slimībām
vai ir centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi,
viņam ir pienākums nodarboties tikai ārsta atļautajā režīmā.

5.4. Ja lietotājam ir citi ierobežojumi nodarbībām
sporta kompleksos, kas saistīti ar viņa veselības stāvokli,
ir aizliegts pildīt vingrinājumus, kurus nerekomendē ārsts.

5.5. Ja lietotājs lieto zāles, kas var palēnināt
viņa reakciju vai var izraisīt samaņas zudumu un / vai
koordinācijas izmaiņas, lietotājam pirms darba sākšanas
jāpaziņo par to radiniekus un trenēties tikai viņu pavadībā.

5.6. Visa iepriekš minētā informācija ir jānovieto speciālajā 
stendā kā parādīts 8. attēlā.



6. Apkope un ekspluatācija

6.1 Periodiski pārbaudiet:
- Vismaz 1 reizi mēnesī pārbaudiet stiprinājumu hermētiskumu
un savienojumus kompleksa un virszemes stiprinājumiem

6.2. Administrācijai, kuras pakļāvība atrodas komplekss,
ir pienākums: - iecelt atbildīgo par sporta aprīkojuma un 
aprīkojuma tehniskā pārbaudes veikšanu.
- veikt plānotu tehnisko pārbaudi vismaz reizi 3 mēnešos;
- veikt lielu tehnisko pārbaudi vismaz 1 reizi gadā;
- reģistrēt žurnālā visus datus par plānotām un
veiktajām pārbaudēm. Bojājujumus jānovēr 
līdz attiecīgā akta sagatavošanas. Gadījumā, ja
kļūmju novēršana nav iespējama, sporta aprīkojums
jāaizstāj ar jaunu;

7. Garantija

7.1 Atkarībā no klienta un lietotāju noteikumu pildīšanas,
kas norādītas šajā lietošanas instrukcijā ražotājs garantē kompleksa
uzticamību 12 mēnešus no pārdošanas datuma, bet ne vairāk kā 
18 mēnešus no izgatavošanas dienas.
7.2. Kompleksa kalpošanas laiks, skatīt 1. tabulu

8. Informācija par pieņemšanu

8.1 Datums

8.2. Atbildīgais


